Menighedsrådsmøde.
Den 19-5-2020 kl. 18.30
Vi mødes v. kirken
Alle var fremmødt.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Siden sidst v. formanden
Der blev taget afsked med sognepræst Gina Andersen ved udflytningssynet - kunne ikke
være anderledes pga. corona. Der var 3 ansøgere til præstestillingen, men den ansøger,
der ønskedes til indstilling, havde fået andet embede. Embedet er genopslået fra 19.
maj til 8. juni med orienteringsmøde den 10. juni.
3. Orientering omkring nye regler i corona-tiden v. Vagn Ove
Der blev givet en orientering iht. omdelt retningslinjer. Vagn Ove udarbejder nyt skilt til
kirkedøren ang. de nye oplysninger.
4. Nyt fra kassere.
a. Godkendelse af regnskab.
Regnskabet blev godkendt. Ejsing sogns menighedsråd, CVR-nr. 68864259, Regnskab
2019, Afleveret d. 30-04-2020 11:19.
Kvartalsrapport for 1. kvt. blev fremlagt og gennemgået. Indestående i bank: 528.859,35
kr.
5. Nyt fra sognepræsten.
Det blev besluttet at benytte kirkens salmebøger ved gudstjenester og sangark ved
begravelser/bisættelser.
Konfirmationen er udsat til 13. september. Datoen er meddelt konfirmanderne og deres
forældre. Præsten holder et møde med dem.
Da gudstjenesterne går i gang nu efter genåbning af folkekirken, meddeles det via
kirkens hjemmeside og facebook.
Der søges holdt gudstjeneste 2. pinsedag i Hvidemosen. Præsten forsøger at indhente
tilladelse hos politiet. Der forsøges at benytte lydanlæg.

6. Nyt fra kirkeværge.
Præstegården: Der er bestilt håndværkere til at foretage det, der er udsat ved
provstesyn. Vestjysk Hjemmeservice kontaktes vedr. rengøring.
Der er bestilt reparation af et stykke kirkedige.
Træer på nordsiden af kirkegården anbefales stynet. Overslagspris indhentes til næste
års budget.
Der indhentes tilbud på etablering af forkant (chaussesten) ved gravstederne på
kirkegården.
7. Nyt fra kirkegårds – præstegårdsudvalg.
a. Gamle gravsten
Provsten kontaktes med henblik på evt. fjernelse af gamle gravsten.
Automatisering af klokkeringning etableres i midten af juni. Ringerlauget inviteres til en
tak for udført tjeneste i konfirmandstuen den 28. maj kl. 19.00.
8. Nyt fra kontaktpersonen.
Der er afholdt MUS med alle medarbejdere undtagen organisten (ferie). Graveren
ønsker en batteridrevet kædesav. Den indkøbes.
Gravermedhjælperen har været mere på Sahl kirkegård end gældende aftale pga.
sygdom dér. Kontaktpersonen kontakter Sahl menighedsråd for at klargøre aftalen.
9. Nyt fra graveren.
Der er kun 12 urnegravsteder tilbage. Det bør overvejes at etablere flere.
Rådighedsbeløb og løn ønskes forhandlet, skal forhandles. Datoer ønskes med
deltagelse af FAKK. Allan forelægger det for provsten.
Sæbe- og håndklædepapirdispenser indkøbes til kirkegårdens toilet.
10. Nyt fra medarbejder repræsentant.
Intet.
11. Orienteringsmøde d. 9 juni vedr. menighedsrådsvalget
Det afholdes på Friskolen. Menighedsrådet har ansvar for rengøring efter mødet.
Skolens rengøringspersonale kontaktes ang. dette efter regning.
Opgaverne blev fordelt.
12. Praktiske opgaver.
Rådet mødes på Friskolen den 9. juni kl. 18.30.
Menighedsrådet orienterer i våbenhuset Kristi Himmelfartsdag vedr. nye retningslinjer
for kirkegængerne.

13. Evt.
Intet.
Mødet slut kl. 22.30.
Hilsen og vel mødt Erik Bruun-Sørensen

